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Součásti projektu Dotkni se 20. století 

• Antologie folkloru 20. století 

• Metodická příručka vysvětlující 
žánry folkloru 

• Metodická příručka ke sběru 
folkloru 

• Antologie zvukových ukázek a 
hudby 

• Pracovní listy 



Co je moderní folklor? 

• Projevy neformální lidové kultury v rámci 
moderní společnosti 

• Má návaznost na starší folklor, ale i vlastní 
specifika 

• Anonymita, adaptace, variabilita 

• „Hlas zezdola“ 

 

Metodická příručka vysvětlující žánry folkloru 



Žánry 

• Básničky, říkanky 

• Pověsti 

• Fámy 

• Pověry 

• Hry 

• Anekdoty 

• Nápisový folklor 

 
Metodická příručka vysvětlující žánry folkloru; Antologie folkloru 



Prostředí 

• V podstatě všudypřítomný 

• Odlišnosti v rámci sociálních skupin           
(děti, studenti, vojáci, profese, politické směry) 

• Různá média 

    (ústní podání, tisk, rozhlas a televize, internet) 

 
Dobrý den, 
jsem se bavila se známým, který už dlouhou dobu pracuje pro  Akademii věd ČR 
jako biochemik a nejčastěji se zabývá výzkumem  nezávadnosti potravin. 
Povídal mi, že právě dělali výzkum, jak fukušimská katastrofa ovlivňuje složení hub, 
které lidi můžou normálně nasbírat v lese. 
A výsledky byly tak špatné, že jim úplně zakázali je zveřejnit ! 



Proč se o něj zajímat 

• Alternativní pohled 
na „velké“ dějiny 

• Vyjádření názorů ve 
společnosti 

• Estetická hodnota 

• Mediální výchova 

Metodická příručka ke sběru folkloru 



Možnosti využití 

• Ilustrace výuky 

• Projekty zaměřené na poznání historie 

• Regionální identita 

• Rozvoj kritického myšlení 

• Umělecké přístupy 

Metodická příručka ke sběru folkloru 



Nová média 

Jako zdroj: 

• Umění / zpravodajství 

• Četné zdroje k tématu (primární i zpracované) 

• Příklad: www.hoax.cz 

• Možnost: Analýza šíření informací 

 
Jako prostředek: 

• Počítačové hry, krátké filmy, webové  
stránky, Facebook, Twitter 

http://www.hoax.cz/


Ukázky z projektu Dotkni se 20. století 

• Antologie folkloru: 
http://www.dvacatestoleti.eu
/antologie-lidove-slovesnosti/ 
 

• Antologie zvuku: 
http://www.dvacatestoleti.eu
/antologie-zvuku/ 
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MŽU DSTAT ČIZBURGR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


